Petržalka je na babie leto pripravená
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Obyvatelia Petržalky si pochvaľujú septembrové slnečné počasie aj v súvislosti s vynovenými
parčíkmi, námestiami či športovými areálmi. Jeseň je ako vždy venovaná úpravám zelene, obnove
vnútroblokov a revitalizácii predzáhradiek.
Ubudne betónu, viac bude trávnatej plochy. V priebehu septembra začne mestská časť
BratislavaPetržalka s rekonštrukciou Námestia hraničiarov. Pri tvorbe návrhu vychádzala
samospráva z existujúceho stavu parku tak, aby zostali zachované odrastené stromy. Tomu
prispôsobila aj umiestnenie nových spevnených plôch, chodníkov a múrikov, pričom ich tvarovaním
vzniknú ostrovy kvitnúcich kvetov. Širšie chodníky poslúžia na prechod cez námestie a užšie zas na
oddych a posedenie si v parku v jeho pokojnejších a rekreačných zónach. V parku pribudne 17
lavičiek a samospráva osadí aj nové smetné koše. Po plavárni je v Petržalke druhou najväčšou
investíciou v rámci rozvoja športových aktivít revitalizácia areálu pri Základnej škole na Tupolevovej
ulici. Na obnovených spevnených plochách sú už vyznačené čiary pre basketbal a hádzanú a čoskoro
pribudnú opravené bránky a basketbalové koše. Sprístupnená je aj fit plocha s outdoorovými prvkami
na cvičenie, ktoré môžu využívať nielen žiaci školy ale aj obyvatelia z okolia. Hrazdy na brušné
svalstvo, posilňovacie zariadenia na ramená a hruď, veslovací trenažér, simulátor bežkovania a iné.
Chýbať nebude ani stojan na bicykle. Poslednou úpravou je vybudovanie doskočiska na bežeckej
dráhe ako aj výmena antuky za nový a moderný tartan. Upravené okolie bytových domov v okolí
Budatínskej ulice si odhlasovali Petržalčania v interenetovom hlasovaní o investíciách z
"participatívneho rozpočtu". Pomerne veľká zelená plocha vnútrobloku na Budatínskej 41-53, ktorú
ohraničujú bytové domy, areál Strednej zdravotnej školy a areál Slovenského zväzu sluchovo
postihnutých, zmenil svoju tvár na nepoznanie. Stĺpovitá sakura, 195 kríkov, 41 trvaliek a okrasných
tráv vhodne doplnili výsadbu 21 stromov z minulého roka. Celú plochu dotvorili štrkové kamienky o
výmere viac ako 50 m2. Aby si obyvatelia mohli túto krásu vychutnávať ešte počas babieho leta,
pribudlo tu šesť lavičiek dva odpadkové koše. Okrem tejto úpravy si obyvatelia Petržalky odhlasovali
aj revitalizáciu ihriska na Hrobákovej ulici a opravu schodiska na Námestí Hraničiarov. Oba
spomínané záväzky voči obyvateľom už mestská časť splnila. Po oboch stranách bytového domu
Bulíkova 11-15 sa nachádzajú zelené plochy so skupinami stromov a kríkov rôznej kvality a
zdravotného stavu. Prevažná časť jestvujúcich drevín je neudržiavaná a prerastená, čo sa v blízkej
dobe zmení na relaxačnú oázu. V malom kruhu zo strany Blagoevovej ulice vznikne štrková plocha s
kameňmi a rôznymi druhmi trvaliek a okrasných tráv, ktoré vyžadujú minimálnu starostlivosť. V kruhu s
vyvýšeným kopcom budú odstránené prerastené staré kríky a na ich miesto vysadia zamestnanci
nový záhon z nižších kvitnúcich kríkov a z druhej strany kruhu kvitnúci trvalkový záhon. Po ukončení
sadovníckych prác založia nový trávnik, ktorý celú relaxačnú oázu doplní a zútulní. Z prednej strany
obytného domu od Mamateyovej ulice sa nachádza najväčší kruh, z ktorého pracovníci odstránia staré
pne po vyrúbaných drevinách, obnovia trávnik a vysadia kvitnúcu sakuru. V zimnom období odstránia
nevhodné staré kríky a pokrivené stromy, ktoré sú prehustené a navzájom si prekážajú v raste. Na
okraj plochy pred sochou pribudnú tri lavičky a jeden odpadkový kôš. V jestvujúcich betónových
skružiach sa nachádzajú nálety bazy a pajaseňov, ktoré nahradia trvalky a kvitnúce trávy a celá
plocha bude vysypaná štrkom. Jestvujúce zničené lavičky prejdú kompletnou rekonštrukciou. Pri
Dome opatrovateľskej služby na Medveďovej ulici je pod stromami voľná plocha, na ktorej naplánovali
pracovníci kruhové odpočívadlo z kamenných platní. Prístup k odpočívadlu bude vytvorený novým
chodníkom v zeleni. Miestny podnik verejnoprospešných služieb sem umiestni tri nové lavičky a jeden
odpadkový kôš. Kruhovú plochu bude ohraničovať záhon kvitnúcich kríkov a trvaliek. Po realizácii tejto
úpravy tak vznikne príjemný a estetický priestor slúžiaci na oddych pre obyvateľov tejto lokality aj
Domu opatrovateľskej služby. Okrem týchto veľkých úprav bude samospráva realizovať aj menšie
projekty vo vnútrobloku na Ambroseho, Švabinského a Ševčenkovej ulici, kde prebehne okrem
terénnych úprav a osadenia mobiliáru aj výsadba stromov, kríkov a trvaliek. Na zrevitalizované
predzáhradky sa môžu tešiť obyvatelia Hrobákovej 16-26, Röntgenovej 14, Budatínskej 41 a Lachovej
26. Zároveň pracovníci pripravili návrh spevnených plôch v areáli Strediska sociálnych služieb na
Mlynarovičovej ulici. Cieľom revitalizácie areálu je jeho využitie aj imobilnými obyvateľmi. Návrh
pozostáva z vybudovania okružného chodníka a nových terás tak, aby slúžil na prechádzky v zeleni.
Okolo chodníka plánuje mestská časť vytvoriť priestor na osadenie lavičiek. Celkovú scenériu dotvorí
zeleň. Naplánovaná je výsadba pásu vyšších kvitnúcich kríkov okolo oplotenia, nových kvetinových
záhonov pri terase a projekt počíta aj s vysadením niekoľkých vzrastlých okrasných stromov. Ďalších
40 kusov odrastených stromov vysadí samospráva v rôznych lokalitách Petržalky v rámci náhradnej
výsadby za výruby.
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Upravené plochy v okolí bytových domov v okolí Budatínskej ulice.
Pri tvorbe návrhu rekonštrukcie Námestia hraničiarov samospráva zohľadnila existujúce odrastené
stromy.
Fit plocha s outdoorovými prvkami na cvičenie vznikla v rámci revitalizácie areálu pri ZŠ na
Tupolevovej ulici.
ZŠ Tupolevova. Na obnovených spevnených plochách sú už vyznačené čiary pre basketbal a
hádzanú a čoskoro pribudnú opravené bránky a basketbalové koše.

